Föreningen Auktoriserade Norrtäljeguider
Verksamhetsberättelse
2014
Fjärde verksamhetsåret

Styrelse
Sedan årsmötet 2014 har styrelsen bestått av Eva Ekeroth, ordförande, samt Anders
Djerf, sekreterare, Lars-Gunnar Wallin, kassör, Ingela Jansson och Sonia Rasmussen,
ledamöter.
Styrelsesuppleant har varit Eivor Larsson.
Revisor
Revisor har varit Hans Stergel.
Valberedning
Valberedningen har bestått av Anette Hallsenius och Gunilla Lindgren.
Medlemsantal
Föreningen hade vid senaste årsskiftet 9 betalande medlemmar.
Sammanträden
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden.
Föreningsmöten
Nytt för verksamhetsåret var att vi genomfört en studiecirkel på temat Kultur och
historia i Norrtälje. Fyra träffar har hållits under året. Samtliga i samband med
styrelsemötena, som numera är öppna för alla medlemmar.
I samband med årsmötet den 22 februari genomfördes första träffen. Anette berättade
om Singö som förberedelse för sommarens besök på ön.
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Andra tillfället hölls i samband med Kulturmanifestationen i societetsparken den 10 maj.
Vi besökte och fick information om Norrtäljes kulturföreningar och vid föreningen
Sjuhundraledens utställning fick vi ta del av en presentation av Sjuhundraleden som
Ingela förberett.
Tredje träffen var vår heldagsutbildning på Singö under ledning av Anette. Vi började
med ett besök på Fogdö laxodling, där vi blev visade runt av en av ägarna, Britt Jansson.
Därifrån åkte vi till lotsstationen på Singö och fick gå upp och titta på utsikten över
inloppet. På vägen till Singö hembygdsgård stannade vi till vid Backby fiskeläge. Väl
framme vid hembygdsgården fick vi en guidning av hembygdsgården och mycket
Singöhistoria berättad för oss. De medhavda lunchen åt vi i skolträdgården. Därefter fick
vi en guidad visning av Singö kyrka. Efter kyrkobesöket tittade vi in till Singö
skärgårdsslöjd som visade sina alster i skolan. Från skolan gick vi sedan en rundtur
genom Söderby under ledning av Anette. Sista anhalt för dagen var Ateljé Havsfrun där
vi tittade på Agneta Grandins vackra glaskonst och glassmycken.
Dagen avslutades med fika i campingens kiosk.
Fjärde och sista träffen i studiecirkeln hölls den 18 oktober på temat Gammalt och nytt i
Norrtälje under ledning av Anders. Vi började med ett besök i det nya badhuset där vi fick
en rundtur av Mikael Olausson som är enhetschef för badhuset.

Efter det intressanta besöket tog vi en kort promenad till det pågående bygget av det nya
kulturhuset som ska inhysa Roslagsmuseet och konsthallen. Där hade vi ingen möjlighet att
komma in, men Anders hade fått en genomgång av hur lokalerna skulle disponeras så vi fick
en ganska god uppfattning från utsidan.
Anders berättade också om det gamla gevärsfaktoriet och tankarna kring vad som ska ske
med byggnaden, liksom historia från Societetsparken och järnvägen.
Information till medlemmar

För att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i föreningen produceras ett
nyhetsbrev. Guidenytt har utkommit med fem nummer 2014.
Hemsidan
Hemsidan är den viktigaste kanalen för att marknadsföra föreningen och de enskilda
guiderna. Under året har sju krönikor med foton lagts in. Nytt för 2014 var ett
kalendarium där våra medlemmars öppna guidningar lades in.
Foldern
Roslagens sparbank har beviljat föreningen ett bidrag för nytryck av
informationsfoldern. Anders har påbörjat revideringen av innehållet. Den nya versionen
ska vara färdig i god tid före guidesäsongen.
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Övrig marknadsföring
Anders presenterade Norrtäljeguiderna under Skärgårdsmässan i Galärparken, Stockholm 23-25
maj, och hade för andra året ordnat tipspromenad med tolv bildgåtor från Norrtälje, utspritt
över hela mässområdet.
Anette har lämnat foldern till bussbolag.

Visit Roslagen
Anette representerade föreningen vid Visit Roslagens årsstämma i Östhammar 13 juni 2014.

Slutord
Föreningens fjärde verksamhetsår är till ända. Under sommaren arrangerade både
Anders och Anette ett stort antal öppna guidningar, Anders i centrala Norrtälje och
Anette på Singö. Det har varit en fördel för föreningen som kunnat annonsera ut
arrangemangen på hemsidan och därmed fått möjlighet att avisera ett antal
verksamheter under sommaren.
Seija har guidat på Albert Engström samt i Frankfurt och Rhendalen.
Övriga guider har i olika utsträckning haft bokade uppdrag.
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